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ROLA INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW
TRANSPORTOWYCH W REALIZACJI CELÓW
EUROPEJSKIEJ POLITYKI TRANSPORTOWEJ
Streszczenie: Inteligentne systemy transportowe (ITS) posiadaj¹ ogromny potencja³
w zakresie optymalizacji wykorzystania œrodków transportu, szczególnie transportu
drogowego. Przyczyniaj¹ siê do zwiêkszenia bezpieczeñstwa ruchu drogowego. Pozwalaj¹ bardziej produktywnie wykorzystaæ istniej¹c¹ infrastrukturê drogow¹, ograniczaj¹c zatory na drogach oraz poprawiaj¹c jakoœæ us³ug transportowych. Popularyzacja ITS wp³ywa pozytywnie na gospodarkê i minimalizuje destrukcyjny wp³yw na
œrodowisko. Mo¿e te¿ pomóc w efektywnym zarz¹dzaniu ruchem drogowym, jednak
tylko ujednolicenie ITS w Unii zapewni sukces.

Wprowadzenie
Rozwój gospodarki Unii Europejskiej oraz zwiêkszaj¹ce siê potrzeby mobilnoœci mieszkañców sta³y siê przes³ank¹ zmian europejskiej polityki transportowej, maj¹cej na celu sprostanie napotkanym wyzwaniom w sposób zgodny
z zasadami zrównowa¿onego rozwoju, zapisanymi w bia³ej ksiêdze transportu
z 2011 r.
Jednym ze sposobów radzenia sobie z negatywnymi skutkami rozwoju
transportu jest wspieranie innowacji umo¿liwiaj¹cych lepsze wykorzystanie ju¿
istniej¹cych zasobów. Odpowiedzi¹ na takie wyzwanie s¹ inteligentne systemy
transportowe (Intelligent Transport Systems, ITS). Oczekuje siê, ¿e ich zastosowanie przyczyni siê do redukcji negatywnego wp³ywu transportu na œrodowisko.
Celem artyku³u jest próba przedstawienia zasadnoœci wprowadzania i unifikacji ITS na terenie Unii Europejskiej. W artykule omówiono aktualn¹ politykê
transportow¹ UE, rolê ITS w jej realizacji, szczególnie transportu samochodowego, ga³êzi, która generuje najwiêksze koszty zewnêtrzne. Efektem przeprowadzonych rozwa¿añ bêdzie wskazanie kierunków dalszego rozwoju ITS jako integralnej czêœci europejskiej polityki transportowej.
* Uniwersytet Gdañski.

424

Rafa³ Szyc

1. Definicje, cel i architektura inteligentnych systemów
transportowych
Inteligentne systemy transportowe to pojêcie dotycz¹ce „zastosowania wysokorozwiniêtych technologii zarz¹dzania, telekomunikacji, elektroniki (hardware)
i informatyki (software) do wspomagania systemów transportu powierzchniowego”1. Nie istnieje jedna definicja, jednak wszystkie sprowadzaj¹ siê do idei automatyki, teleinformatyki czy technologii w dziedzinie transportu i obiektów ruchomych w obszarze transportu samochodowego.
Wed³ug art. 4 pkt 33 ustawy z dnia 27 lipca 2012 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych (Dz. U. poz. 965), inteligentne systemy transportowe to „systemy wykorzystuj¹ce technologie informacyjne i komunikacyjne w obszarze
transportu samochodowego, obejmuj¹cym infrastrukturê, pojazdy i jego u¿ytkowników, a tak¿e w obszarach zarz¹dzania ruchem i zarz¹dzania mobilnoœci¹,
oraz do interfejsów z innymi rodzajami transportu”.
Ustawa definiuje tak¿e us³ugê ITS, wed³ug której jest to „dostarczanie aplikacji ITS w okreœlonych ramach organizacyjnych i operacyjnych, w celu zwiêkszenia bezpieczeñstwa u¿ytkowników w obszarze transportu samochodowego,
efektywnoœci i wygody ich przemieszczania siê, a tak¿e u³atwiania lub wspierania operacji transportowych i przewozowych” (art. 4 pkt 36). Z kolei art. 4 pkt 34
tej ustawy definiuje interoperacyjnoœæ jako – „zdolnoœæ systemów oraz bêd¹cych ich podstaw¹ procesów gospodarczych do wymiany danych, informacji
i wiedzy”. Aplikacja ITS natomiast to operacyjne narzêdzie zastosowania ITS
(art. 4 pkt 35).
Ustawodawca uzupe³ni³ równie¿ definicjê interfejsu, czyli po³¹czenia miêdzy systemami, które zapewnia ich ³¹czenie i wspó³pracê. Doda³ w art. 4 pkt 40
ustawy definicjê ci¹g³oœci us³ug, czyli zdolnoœci do zapewnienia nieprzerwanych us³ug w ramach sieci transportowych na obszarze Unii Europejskiej. Nadrzêdnym celem ITS jest zarz¹dzanie ruchem, zarz¹dzanie mobilnoœci¹, poprawa
efektywnoœci ruchu przez skrócenie czasu podró¿y, ograniczenie kosztów zewnêtrznych transportu, zwiêkszenie bezpieczeñstwa w transporcie2.
Zdaniem Wojciecha Walusia, podstawowe cechy ITS to: modu³owoœæ, skalowalnoœæ, transparentnoœæ oraz integralnoœæ i interoperacyjnoœæ. I tak, modu³owoœæ
umo¿liwia jasny podzia³ na podsystemy. Skalowalnoœæ pozwala na dalsz¹ rozbudowê, powiêkszaj¹c jego u¿ytecznoœæ i funkcjonalnoœæ dla u¿ytkowników.
Z kolei transparentnoœæ dotyczy czytelnego i jednoznacznego okreœlenia i realizowania celów systemu. Integralnoœæ oraz interoperacyjnoœæ maj¹ za zadanie

1

2

M. Sumi³a, Pozyskiwanie informacji w systemach ITS, „Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej,
Transport” 2013, z. 100, s. 202.
Transport przysz³oœci tworzymy dziœ, ITS, Qumak, Warszawa 2015.

Rola inteligentnych systemów transportowych w realizacji celów...

425

pozyskiwanie, udostêpnianie danych miêdzy systemami, by móc je wykorzystywaæ wiele razy w ró¿nych aplikacjach. Wœród sk³adowych ITS wyró¿nia siê
technologie komunikacyjne i informatyczne, które tworz¹ telematykê. Z kolei
telematyka z metodami sterowania i zarz¹dzania systemami i sieciami transportowymi tworzy telematykê transportu, ta zaœ wraz z aplikacjami tworzy inteligentne systemy transportowe (rys. 1).
Technologie komunikacyjne

Telematyka

Technologie informatyczne

Metody sterowania i zarz¹dzania
systemami i sieciami transportowymi

Telematyka Transportu
Aplikacje
Inteligentne
systemy transportowe (ITS)

Rysunek 1. Sk³adowe inteligentnych systemów transportowych
ród³o: Opracowanie na podstawie: A. KoŸlak, Inteligentne systemy transportowe, jako instrumenty poprawy
efektywnoœci transportu, „Logistyka” 2008, nr 2, s. 2, http://www.cati.org.pl/download/ITS/its%20w%20
polsce.pdf [dostêp 14.02.2017].

Architektura ITS jest projektem koncepcyjnym, definiuj¹cym strukturê
oraz/lub zachowanie siê zintegrowanego inteligentnego systemu transportowego. Opis architektury jest formalnym opisem systemu, definiuj¹cym komponenty systemu lub bloki, z których ten system siê sk³ada. Architektura obejmuje
równie¿ plan wytworzenia produktów sk³adaj¹cych siê na system uwzglêdniaj¹cy aspekty u¿ytkowe i ekonomiczne3.
Wed³ug Kornela B. Wydro „architektura systemu inteligentnego transportu
(ITS) stanowi wspóln¹ p³aszczyznê do planowania, definiowania i integrowania
ITS”4. Odzwierciedla wk³ad wiedzy zarówno praktyków transportowych, in¿ynierów, jak i projektantów systemowych czy konsultantów w ramach ich wieloletnich doœwiadczeñ.
3
4

Ibidem, s. 31.
K.B. Wydro, Telematyka – znaczenie i definicje terminu, „Telekomunikacja i Techniki Informacyjne”
2005, nr 1–2, s. 129.
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Definiuje siê j¹ na podstawie potrzeb u¿ytkowników, a jej elementy sk³adowe to struktura ogólna, funkcjonalna, fizyczna i komunikacyjna. Struktura ogólna to ujêcie modelowe, które ma za zadanie przedstawienie koncepcji ca³ego systemu i zasad dzia³ania. Z kolei struktura funkcjonalna, zwana te¿ logiczn¹,
okreœla funkcje, które system powinien realizowaæ, aby spe³niæ oczekiwania
u¿ytkowników. Uwzglêdnia relacje z otoczeniem, u¿ytkownikami systemu oraz
zbiory wykorzystywanych danych. Struktura fizyczna z kolei jest specyfikacj¹
ró¿norodnego wyposa¿enia technicznego, wraz z oprogramowaniem na bazie
elementów infrastruktury transportowej ma realizowaæ okreœlone funkcje. Struktura komunikacyjna okreœla œrodki, które umo¿liwiaj¹ wymianê informacji
pomiêdzy elementami systemu (œrodki przep³ywu strumieni danych). To przep³ywy informacji i danych ³¹cz¹ fizyczne podsystemy z funkcj¹ systemu w zintegrowan¹ ca³oœæ5.
Inteligentne systemy transportowe obejmuj¹ wszystkie ga³êzie transportu
oraz dotycz¹ dynamicznego po³¹czenia czterech g³ównych podsystemów:
– podró¿uj¹cych (travellers),
– pojazdów (vehicles),
– infrastruktury sta³ej (wayside)
– centrów zarz¹dzania i monitoringu (centres).
Zakres us³ug realizowanych przez ITS przedstawiono w tabeli 1.
Tabela 1. Zakres us³ug realizowanych przez ITS
Kategoria us³ug
obs³uga rynku

zarz¹dzanie ruchem

zarz¹dzanie pojazdami

zarz¹dzanie transportem
publicznym

5

Rodzaj us³ug
– wspomaganie planowania transportu (pozyskiwanie zleceñ,
kompletowanie przesy³ek itp.)
– monitorowanie przesy³ek
– egzekwowanie ruchu drogowego
– zarz¹dzanie incydentami
– zarz¹dzanie infrastruktur¹ (sterowanie ruchem, tworzenie
inteligentnych skrzy¿owañ itp.)
– informacje dotycz¹ce warunków na drogach
– zautomatyzowane kierowanie pojazdami
– zaawansowane systemy monitoruj¹ce stan pojazdu
– realizacja niezbêdnych czynnoœci administracyjnych
– automatyczna inspekcja pojazdu na trasie pod k¹tem
bezpieczeñstwa
– monitorowanie bezpieczeñstwa jazdy
– zarz¹dzanie przewozami i pojazdami wykorzystywanymi
do komunikacji publicznej

A. KoŸlak, Inteligentne systemy transportowe jako instrument poprawy efektywnoœci transportu, „Logistyka”
2008, nr 2.
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zarz¹dzanie
bezpieczeñstwem
elektroniczny pobór
op³at
obs³uga klienta
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Rodzaj us³ug
–
–
–
–

informacja o wypadkach
informacja o transporcie ³adunków niebezpiecznych
zarz¹dzanie akcjami ratowniczymi
elektroniczne systemy poboru op³at mytowych za korzystanie
z infrastruktury transportu

– informacja dla podró¿nych i kierowców przed podró¿¹ i
w czasie podró¿y
– elektroniczna sprzeda¿ biletów

ród³o: K. Wojewódzka-Król, R. Rolbiecki, Inteligentne systemy transportowe w œwietle europejskiej polityki transportowej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczeciñskiego nr 597, Ekonomiczne Problemy
Us³ug” 2010, nr 57, s. 70.

2. Polityka transportowa Unii a inteligentne systemy transportowe
Najwa¿niejszym wyzwaniem w transporcie jest zniwelowanie zale¿noœci od
ropy bez poœwiêcania jego wydajnoœci i bez ryzyka dla mobilnoœci. Zgodnie
z inicjatyw¹ przewodni¹ Europa efektywnie korzystaj¹ca z zasobów, ustanowion¹ w strategii Europa 2020 (COM(2010) 2020), oraz nowym planem na rzecz
efektywnoœci energetycznej z 2011 r. (COM(2011) 109) g³ównym celem europejskiej polityki transportowej jest pomoc w ustanowieniu systemu stanowi¹cego
podstawê postêpu gospodarczego w Europie, wzmacniaj¹cego konkurencyjnoœæ
i oferuj¹cego us³ugi w zakresie mobilnoœci o wysokiej jakoœci przy oszczêdnym
gospodarowaniu zasobami. W praktyce oznacza to, ¿e sektor transportu musi
zu¿ywaæ mniej energii, lepiej korzystaæ z nowoczesnej infrastruktury i ograniczaæ negatywny wp³yw transportu na œrodowisko oraz najwa¿niejsze zasoby
naturalne, takie jak woda, ziemia i ekosystemy6.
W bia³ej ksiêdze wymieniono nastêpuj¹ce grupy dzia³añ w zakresie wdra¿ania rozwi¹zañ ITS w7:
– transporcie i ruchu drogowym – monitoring, informacjê dla u¿ytkowników,
zarz¹dzanie ruchem i system poboru op³at, z priorytetem dla sieci TEN-T
(wœród priorytetów wymieniono zapewnienie interoperacyjnoœci eksploatowanych i projektowanych systemów automatycznego pobierania op³at za korzystanie z dróg – Intelligent Transport Systems for Road);
– transporcie kolejowym – wdro¿enie systemu sterowania ruchem ERTMS (The
European Rail Traffic Management System);

6

7

Bia³a ksiêga transportu. Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – d¹¿enie
do osi¹gniêcia konkurencyjnego i zasobooszczêdnego systemu transportu (COM(2011) 144) wersja
ostateczna z dnia 28 marca 2011 r.), Unia Europejska, Luksemburg 2011, s. 6.
W. Suchorzowski, ITS w polityce Unii Europejskiej, „Przegl¹d ITS” 2009, nr 17, s. 10.
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– transporcie lotniczym – rozwój systemu kontroli ruchu, koncepcjê jednolitej
europejskiej przestrzeni powietrznej SES (Single European Sky)8; program
SESAR (Single European Sky ATM Research);
– ¿egludze morskiej – integracjê systemów monitoringu oraz nawigacji w transporcie wodnym œródl¹dowym – program zharmonizowanych us³ug informacji
rzecznej RIS (River Information Services) na œródl¹dowych drogach wodnych UE9.
W transporcie samochodowym ITS to obszar wymagaj¹cy najwiêkszych
zmian, strategii, rozwi¹zañ prawnych i wdro¿enia okreœlonych rozwi¹zañ zarówno w Polsce, jak i na terenie Europy10.
Podjêcie zdecydowanych dzia³añ politycznych ma przynieœæ wymierne korzyœci dla gospodarki Unii. Przemys³ motoryzacyjny stanowi bowiem wa¿n¹
czêœæ gospodarki. W UE zatrudnionych jest w nim bezpoœrednio ok. 10 mln
osób i tworzy on ok. 5% produktu krajowego brutto (PKB)11.
Wdra¿anie autonomicznych systemów w krajach Unii, a tak¿e brak mo¿liwoœci wspó³pracy z innymi systemami to powody szeroko zakrojonych dzia³añ
w zakresie interoperacyjnoœci tych systemów. Dzia³ania te prowadzone s¹ od
2004 r., poniewa¿ wraz z wejœciem nowych krajów do UE powsta³a koniecznoœæ
opracowania norm prawnych, które dotyczyæ maj¹ rozwi¹zañ technicznych,
bezpieczeñstwa, protoko³ów przekazywania danych pomiêdzy elementami
systemu i jego otoczeniem12.

3. Rozwój i efekty wdra¿ania inteligentnych systemów
transportowych
Inteligentne systemy transportowe to narzêdzia, które znajduj¹ zastosowanie we wszystkich ga³êziach transportu. Najwiêkszy potencja³ maj¹ w zakresie
poprawy bezpieczeñstwa drogowego. Z uwagi na to, ¿e oko³o 95% ofiar œmiertelnych na drogach spowodowanych jest wypadkami, w których rocznie ginie
oko³o 1,3 mln osób, w tym w Europie oko³o 40 tys. osób, Œwiatowa Organizacja
Zdrowia (WHO) szacuje, ¿e zgony z powodu wypadków zajmuj¹ 9 miejsce na
liœcie przyczyn, które skracaj¹ ludzkie ¿ycie, a prognozuje, ¿e do 2020 r. bêd¹ na
8

9

10
11
12

Zob. http://www.ulc.gov.pl/pl/zegluga-powietrzna/ses-jednolita-europejska-przestrzen-powietrzna/
390-ses-legislacja [dostêp 29.11.2016].
E. Thielmann, Co-Modality – Starter and More Efficient Modes. Intelligent Transport Systems For All Modes, Directorate – General for Energy and Transport, European Commission, Brussels 2009, s. 3–15;
K. Wojewódzka-Król, R. Rolbiecki, Inteligentne systemy transportowe w œwietle europejskiej polityki
transportowej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczeciñskiego, nr 597, Ekonomiczne Problemy
Us³ug” 2010, nr 57, s. 69.
M.T. Krawczyk, Problemy wdro¿eniowe systemów ITS w Polsce, „Przegl¹d ITS” 2009, nr 17, s. 27.
Bia³a ksiêga transportu. Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu…, s. 6.
G. Nowacki, A. Niedzicka, Elektroniczny pobór op³at – rozwi¹zania legislacyjne, „Przegl¹d ITS” 2009,
nr 17, s. 24.
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6 miejscu. Zastosowanie ITS mo¿e w du¿ym stopniu poprawiæ sytuacjê i zmniejszyæ ryzyko w ruchu drogowym, a tym samym przyczyniæ siê do poprawy bezpieczeñstwa ca³ego systemu transportowego13. Przewidywane efekty zastosowania ITS przedstawiono w tabeli 2.
Tabela 2. Efekty zastosowania ITS
Efekt zastosowania ITS
wzrost przepustowoœci
ulic

zmniejszenie strat
czasu w sieci ulic

Rodzaj zastosowanych ITS

Skala efektu
(%)

systemy zarz¹dzania ruchem na DSRa

do 25

systemy kierowania pojazdów na trasy alternatywne
przez znaki o zmiennej treœci

do 22

zastosowanie elektronicznych systemów poboru op³at

200–300b

zastosowanie sygnalizacji œwietlnej

do 48

sterowanie ruchem na wjazdach na DSR

do 48

systemy zarz¹dzania zdarzeniami drogowymi

do 45

zastosowanie elektronicznych systemów poboru op³at

do 71b

priorytet sygnalizacji œwietlnej dla pojazdów transportu do 54
zbiorowego (oprócz redukcji strat czasu pozwala na
wzrost punktualnoœci do 59%)
poprawa bezpieczeñkamery nadzoru prêdkoœci
stwa ruchu drogowego sterowanie ruchem na wjazdach na DSR
(zmniejszenie liczby
zaawansowane systemy sterowania ruchem
wypadków)

do 80

poprawa skutecznoœci
s³u¿b ratowniczych

do 66

zastosowanie systemów zarz¹dzania zdarzeniami
drogami i s³u¿bami ratowniczymi – skrócenie czasu:
– wykrycia zdarzenia
– dojazdu s³u¿b ratowniczych do miejsca wypadku

do 50
do 80

do 43

zastosowanie systemów automatycznej lokalizacji pojaz- do 40
dów s³u¿b ratowniczych i nawigacji pojazdu do miejsca
wypadku – skrócenie czasu dojazdu
wp³yw na œrodowisko
naturalne

systemy zarz¹dzania popytem – redukcja emisji spalin

do 50

zarz¹dzanie ruchem na DSR – redukcja zu¿ycia paliwa

do 42

systemy zarz¹dzania ruchem miejskim – redukcja emisji do 30
spalin
a drogi szybkiego ruchu, b w porównaniu z tradycyjnymi metodami

ród³o: A. KoŸlak, Inteligentne systemy jako instrument poprawy efektywnoœci transportu, „Logistyka” 2008,
nr 2.

Jednym z ciekawszych zastosowañ ITS w obszarze elektronicznego poboru
op³at i zarazem zarz¹dzania ruchem jest system Dartford Charge w Londynie
(rys. 2), obs³ugiwany przez organizacjê rz¹dow¹ Transport for London.

13

R. Krystek, J. ¯ukowska, Rola ITS w poprawie bezpieczeñstwa transportu, „Przegl¹d ITS” 2009, nr 17, s. 6.
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Rysunek 2. Dartford Crossing London. Tradycyjny system poboru op³at na bramkach (z lewej strony) oraz system zdalny eliminuj¹cy potrzebê p³atnoœci manualnych
ród³o: https://www.gov.uk/government/news/dart-charge-dartford-crossing-remote-payment [dostêp 20.01.2017].

System ten umo¿liwia elektroniczny pobór op³at za korzystanie z tunelu pod
rzek¹ Tamiz¹ oraz za przejazd przez most Królowej El¿biety II nad t¹ sam¹
rzek¹. Przeprawê w postaci tunelu z jednym pasem jezdni w ka¿d¹ stronê ukoñczono w 1930 r. Z powodu mocno nasilaj¹cego siê ruchu drogowego w 1986 r.
ukoñczono drugi tunel z dwoma jezdniami, a w 1991 r. most Królowej El¿biety II.
Ostatecznie oddano do u¿ytku po cztery pasy jezdni w ka¿dym kierunku.
Zak³adana przepustowoœæ przeprawy to 140 000 pojazdów na dobê, jednak
w rekordowych dniach liczba ta siêga 160 000 pojazdów na dobê. Od pocz¹tku
istnienia za przeprawê pobierana jest op³ata, co przy tradycyjnych p³atnoœciach
gotówkowych i bezgotówkowych powodowa³o problemy z kongesti¹. W 2009 r.
przeprawa by³a uznawana przez Królewski Automobil Klub za jedn¹ z czterech
najbardziej zat³oczonych dróg w Wielkiej Brytanii. Sytuacja zmieni³a siê diametralnie po wprowadzeniu w listopadzie 2014 r. automatycznego poboru op³at za
przejazd. W miejsce tradycyjnych bramek do manualnego poboru myta zainstalowano nowoczesne kamery skanuj¹ce tablice rejestracyjne pojazdów, które nie
musz¹ siê zatrzymywaæ, aby dokonaæ op³aty. U¿ytkownik ma mo¿liwoœæ
zap³aty za przejazd z góry lub po fakcie. Dla posiadaczy flot samochodowych
przewidziano udogodnienia w p³atnoœciach, gdy¿ jest mo¿liwoœæ zarejestrowania w systemie komputerowym stworzonym przez operatora wiêkszej liczby
pojazdów. Po ka¿dorazowym przejeŸdzie przez strefê kamer system pobiera
op³atê wprost z konta u¿ytkownika14.
14

Zob. https://www.gov.uk/government/news/dart-charge-dartford-crossing-remote-payment [dostêp
20.01.2017].
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Innym przyk³adem wykorzystywania ITS do zarz¹dzania ruchem jest kontrola ruchu w londyñskiej strefie niskiej emisji (Low Emision Zone, LEZ) oraz
strefie ograniczonego ruchu (Congestion Charge). Do pierwszej ze stref bezp³atnie wjechaæ mog¹ jedynie pojazdy o normie emisji spalin Euro 5 i wiêkszej. Dla
pozosta³ych op³ata, w zale¿noœci od typu i rodzaju u¿ywanego paliwa, wynosi
od 12,50 GBP do 100 GBP za dzieñ.
Wiêkszoœæ pañstw Unii Europejskiej stosuje ITS do poboru op³at za u¿ytkowanie dróg. Wyró¿niæ mo¿na trzy podstawowe systemy oparte na:
– urz¹dzeniach pok³adowych montowanych w pojazdach i naliczaj¹cych
op³aty za pomoc¹ sygna³u GPS,
– urz¹dzeniach pok³adowych montowanych w pojazdach komunikuj¹cych siê
z bramownicami montowanymi na drogach,
– elektronicznych winietach.
Niestety, mimo zapowiadanej przez Komisjê Europejsk¹ unifikacji tych systemów, nadal na terenie UE funkcjonuje kilka ró¿nych rozwi¹zañ poboru op³at
za korzystanie z infrastruktury. Nale¿y podkreœliæ, ¿e niejednokrotnie instalowane w ró¿nych krajach systemy niepozwalaj¹ce na interoperacyjnoœæ, produkowane s¹ przez to samo przedsiêbiorstwo. Istniej¹ równie¿ udane po³¹czenia
systemów poboru op³at na terenie Belgii, Francji, Hiszpanii i Portugalii.
Sporym u³atwieniem dla przedsiêbiorców zg³aszaj¹cych zarówno popyt, jak
i poda¿ us³ug transportowych s¹ elektroniczne gie³dy transportowe. W obszarze
transportu samochodowego w Europie dzia³a ich kilkanaœcie, do najwiêkszych
zaliczana jest niemiecka TimoCom, hiszpañska Wtransnet, polska Trans.eu oraz
belgijska Teleroute. Na najwiêkszej z nich, TimoCom, codziennie do wyboru jest
do 500 tys. ofert przewozowych. Na gie³dzie ponad 110 tys. u¿ytkowników wystawia oferty wolnych pojazdów z jednej strony oraz ³adunki do przewiezienia
z drugiej strony. Rocznie w wyniku tak zawartych kontraktów przewozi siê
ponad 500 mln ton ³adunków. Oprócz opisanej dzia³alnoœci podstawowej na
gie³dzie TimoCom mo¿na wystawiæ ofertê powierzchni magazynowych, kontraktów masowych, a tak¿e zleciæ roszczenie do windykacji. Gie³da publikuje cyklicznie barometr TimoCom, pokazuj¹cy stosunek liczby oferowanych wolnych
pojazdów do liczby ³adunków15.
Jednym z pierwszych przyk³adów zastosowania zintegrowanych inteligentnych systemów transportowych jest projekt pod nazw¹ European Truck Platoonig
Chalange. Projekt ten zak³ada umo¿liwienie transportu towarów pojazdami
ciê¿arowymi w konwojach sk³adaj¹cych siê z kilku pojazdów, przy czym tylko
pojazd wiod¹cy jest kierowany przez cz³owieka. Pozosta³e pojazdy obs³ugiwane
s¹ przez systemy umo¿liwiaj¹ce kontrolê pojazdu, komunikacjê z innymi u¿ytkownikami dróg oraz infrastruktur¹ bazow¹. Do obs³ugi tych celów wykorzystuje siê sieæ Wi-Fi 5,8 GHz, radar 76 GHz, laser oraz technologie satelitarne.
15

Zob. https://www.timocom.co.uk/The-Freight-Exchange/Transport-exchange [dostêp 17.02.2017].
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Oczekuje siê, ¿e wdro¿enie i upowszechnienie takiej metody transportu towarów przyczyni siê do:
– zmniejszenia kongestii na autostradach,
– poprawy bezpieczeñstwa dziêki zerowemu opóŸnieniu w hamowaniu,
– bardziej komfortowej podró¿y,
– impulsu rozwojowego w przemyœle motoryzacyjnym,
– zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych dziêki mo¿liwoœci p³ynnej jazdy16.

Podsumowanie
Inteligentne systemy transportowe maj¹ wielki potencja³ w zakresie optymalizacji wykorzystania ga³êzi transportu, zw³aszcza transportu samochodowego.
Przyczyniaj¹ siê do zwiêkszenia bezpieczeñstwa ruchu, pozwalaj¹ na wydajniejsze wykorzystanie istniej¹cej infrastruktury. Wp³ywaj¹ miêdzy innymi na ograniczanie kongestii na drogach, jak i na poprawê jakoœci us³ug transportowych.
Upowszechnianie ITS ma pozytywny wp³yw na gospodarkê i przyczynia siê do
zmniejszenia degradacyjnego wp³ywu transportu na œrodowisko. Sprawne
zarz¹dzanie ruchem drogowym to wyzwanie, w realizacji którego pomóc mog¹
inteligentne systemy transportowe. Warunkiem sukcesu jest jednak unifikacja
ITS na terenie Unii Europejskiej.
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THE ROLE OF INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEMS
IN ACHIEVING THE AIMS OF EUROPEAN TRANSPORT POLICY
Summary: Intelligent transport systems have an enormous potential in the sphere of
optimizing transport modes usage, especially road transport. They contribute to the
increase of road traffic safety. They allow to use the existing road infrastructure more
productively by limiting the congestion on roads as well as improve the quality of
transport services. The popularization of ITS affects positively on economy and minimizes the destructive influence on environment. ITS can help in effective road traffic
management. However, only the unification of ITS in the UE will provide success.

